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EDITAL DE LICITAÇÃO 002/2019 
 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO” – art. 45, § 1º, inc. I – Lei Federal n. 8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Dia 05/07/2019 a partir das 13h30 horas. 

 

 
1 – PREÂMBULO 
1.1. Tornamos público que, por determinação da Autoridade Competente do Instituto de Previdência do Município de Rio 
Claro, acha-se aberto o processo licitatório na modalidade de PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO, nos termos da 
Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto Municipal 
nº 7.728 de 29.08.2006, e Lei Complementar nº 123/06, aplicando subsidiariamente os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber e processado em conformidade 
com as disposições deste EDITAL. 
1.1.1. O objeto desta licitação está detalhadamente especificado e devidamente quantificado no presente EDITAL e seus 
ANEXOS, disponibilizados pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, integrando-se a este Edital os seguintes 
anexos: 
 
ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS; 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA (DETALHAMENTO DO OBJETO E DA EXECUÇÃO); 
ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
ANEXO IV – MODELO PARA PROPOSTA; 
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO. 
 
1.1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 
integrante. 
1.2. Os envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos diretamente no Departamento de Compras e 
Licitação, localizado no Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, sediado na Avenida 42, número 844, Bairro Alto 
do Santana, CEP: 13504-180, nesta cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de 
apoio, designados pela Portaria nº 572/2019, na SESSÃO PÚBLICA conforme programação abaixo: 
 
1.2.1. – PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
Obs.: Após a abertura do primeiro envelope de proposta NÃO serão admitidos novos licitantes. 
 

1.2.2. A programação acima e seus horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da Sessão. O 
Pregoeiro informará previamente a mudança de horários para ciência de todos os participantes. O Pregoeiro titular poderá 
ser substituído por outro pregoeiro nomeado na Portaria nº 572/2019. 
 
2. DO OBJETO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.01/2019 - DATADA SESSÃO PÚBLICA: 05 DE JULHO DE 2019. 
 

HORÁRIO ETAPA 
13:30 INÍCIO DO CREDENCIAMENTO COM ANÁLISE PRÉVIA E RECEBIMENTO DOS “ENVELOPES N.01 – PROPOSTA” 

E “ENVELOPES N.02 – DOCUMENTAÇÃO”. 
14:00 ABERTURA DOS “ENVELOPES N.01 – PROPOSTA”. 
14:30 SUSPENSÃO DA SESSÃO PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E INCLUSÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE 

O PREGÃO. 
15:30 REINÍCIO DA SESSÃO, APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

ETAPA DE LANCES. 
16:00 ABERTURA DOS “ENVELOPES N.02 – DOCUMENTAÇÃO” COM ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DAS LICITANTES 

QUE TIVEREM APRESENTADO A MELHOR OFERTA. 
16:30 ENCERRAMENTO DA SESSÃO. 
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2.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, 
fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartões-alimentação, nos termos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos. 
 

2.2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.2.1. Poderão participar do certame interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da contratação e que 
preencherem as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observando-se as disposições do artigo 48, inciso I, Lei 
Complementar n. 147 de 07 de agosto de 2014; 
2.2.2. Caso não existam interessados nas condições de EPP ME e MEI, poderá o Pregoeiro e a Equipe de Apoio velando pelo 
interesse público propiciar a participação de interessados não inseridos nessas condições. 
 
3. DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos invólucros: 
a) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 
documentação mencionada na alínea “c”, deste subitem; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, e última alteração, devidamente registrados na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades comerciais;  
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades 
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-
se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
f) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (modelo no Anexo I). 
g) Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da abertura 
da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos emitida com antecedência 
máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação. 
h) Declaração elaborada pela proponente de que se enquadra como pequena ou microempresa para os fins da Lei 
Complementar 123/06 e que pretende usufruir os direitos previstos na referida lei. 
i) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, e cada representante poderá representar somente uma 
empresa, sendo que, no caso do representante não possuir poderes para representar a licitante, este deve apresentar 
procuração por instrumento púbico ou particular da qual constem poderes específicos para formular lance, negociar preço, 
interpor e desistir de recursos, assinar e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação. 
j) O credenciado deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
3.2. O representante legal deve apresentar o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
3.3. O procurador deve apresentar a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas "a" à 
“e”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 

Obs: Os documentos apresentados acima deverão estar devidamente autenticados, por cartório ou publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 

4. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados e protocolados, pelo representante da empresa 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 

 
 
 
 
 
 

 
 

AO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE RIO CLARO 
 “PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2019” – EDITAL 02/2019 
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

AO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE RIO CLARO 
 “PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2019” – EDITAL 02/2019 
ENVELOPE N. 02 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
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Nota: As licitantes ficam cientes que não serão aceitos envelopes enviados via correio, ocorrendo este procedimento os 
mesmos serão devolvidos, não cabendo a licitante quaisquer questionamentos.    
 

4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio. 
 

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço e CNPJ; 
b) Número do Edital e do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o Anexo II deste Edital. 
d) Valor ofertado para a totalidade do objeto da presente licitação (expresso em moeda corrente nacional), sendo 
permitida a incidência de taxa de administração negativa (expressa em percentual %). 
d.1) No preço proposto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação; 
e) A proposta para a incidência de taxa de administração negativa poderá conter até 02 (duas) casas decimais, e não 
poderá influir no valor creditado nos cartões-alimentação. 
f) Prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, tal prazo ficará suspenso no caso de processo 
administrativo ou judicial. 
5.2. Não será admitida proposta que não contemple todas as quantidades do item.  
 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
6.1. Para participação da presente licitação, as empresas proponentes DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR os 
seguintes documentos (itens 6.2 a 6.6) que poderão ser em original, por qualquer processo da cópia autenticada por 
cartório, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial - (Diário Oficial), em se tratando de documentos emitidos via 
Internet, os mesmos serão aceitos sem autenticação, ficando a cargo do Pregoeiro e sua equipe de apoio a verificação 
quanto a veracidade dos mesmos. Estes documentos deverão estar dentro de sua validade na data da abertura do 
ENVELOPE, expedidas no máximo até 90 (noventa) dias antes da data fixada para o recebimento dos Documentos 
Habilitatórios, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão; 
 

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Os documentos de Habilitação Jurídica são os mesmos apresentados para o credenciamento, não sendo necessária sua 
apresentação novamente. 
 

6.3. REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
c) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
d) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União. 
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito do INSS; 
f) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 
g) Certidão comprovando a regularidade para com o CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), Lei Federal n. 
12.440/2011; 
 

Obs: Serão aceitas Certidão Positivas com Efeito de Negativa.  
 
6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de feitos sobre falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante; 
a.1) A certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será 
aceita com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
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a.1.1. Nos casos das empresas com certidão positiva de que trata o item acima, serão aceitas as certidões positivas de 
recuperação judicial, acompanhadas do Plano de Recuperação judicial da empresa, com a devida concessão judicial da 
Recuperação Judicial.  
a.1.2. A interessada deverá demonstrar seu Plano de Recuperação Judicial, já homologado pelo Juízo competente e em 
pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os demais 
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste Edital. 
 
6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Atestado de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove 
que a licitante realizou fornecimento compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, considerados assim os que cumprirem o determinado na Súmula 24 do Tribunal de Contas/SP. 
 

6.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declarações da licitante, elaboradas em papel timbrado e subscritas por representante legal, nos termos do Anexo III, 
conforme abaixo: 
a1) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
a2) DECLARAÇÃO DE RETIRADA DO EDITAL 
a3) DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR DE IDADE 
a4) DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
 

6.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.6.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
7. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E DO PREÇO MÁXIMO 
7.1. No horário e local indicados (item 1.2.1) será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
7.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope de Proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a 
possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
7.3. A análise das propostas visará atender o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro conforme estabelecido 
neste edital e seus anexos. 
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. 
7.5. Será desclassificada a proposta cujo preço for superior ao valor máximo estabelecido no Anexo II deste Edital. 
7.6. O valor total máximo estimado desta licitação é de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais) reais que se 
refere ao valor estimado a ser creditado nos cartões-alimentação pelo período de 12 (doze) meses, conforme demonstrado 
abaixo: 
 

Item  Quantidade Estimada Unidade Medida Descrição do Produtos Valor total por mês Valor total em 12 meses 

 
01 

 
5 (servidores) unidades 

 
Unidade 

 

Cartões magnéticos para auxílio alimentação no 
valor de R$ 430,00, por servidor/unidade, com taxa 
de Administração de 0,0% mês. 

 
R$ 2.150,00 

 
R$ 25.800,00 

 
Obs.: Havendo inclusão de novos servidores nos quadros da Autarquia e/ou reajuste referente ao valor do auxílio 
alimentação, o contrato será também atualizado na sua proporcionalidade. 
 
7.6.1. Sendo permitida a incidência de taxa de administração negativa (expressa em percentual %) e expressamente 
contabilizada em moeda brasileira (real). 
7.6.2. As despesas decorrentes com a realização do objeto deste procedimento licitatório serão de responsabilidade do 
Instituto de Previdência de Rio Claro e atendidos por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 20.01.09.122.40001.2224-
3.3.90.39, do presente exercício e do exercício vindouro, artigo 38 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
7.7. As propostas serão classificadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
7.7.1. Seleção da proposta de menor preço e as que forem até 10% (dez por cento) superiores àquelas; 
7.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços serão admitidas 
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
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7.8. Os lances serão formulados de forma sequencial a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente. 
7.8.1. O intervalo mínimo de valor para cada lance será de R$ 100,00 (cem reais). 
7.9. Em caso de empate entre valores, a ordem será decidida por sorteio. 
7.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances, de acordo com fixado no subitem 7.8.1. 
7.11. A etapa de lances será encerrada quando os participantes declinarem da formulação de lances. 
7.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço. 
7.13. Aceita a proposta de menor preço, será aberto o envelope de habilitação da proponente. 
7.14. Eventuais falhas e dúvidas em relação à regularidade de documentos de credenciamento, habilitação ou de proposta 
poderão ser sanadas na sessão de abertura de envelopes, inclusive por meio eletrônico. 
7.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e serão anexados 
aos autos os documentos. 
7.16. A Autarquia não se responsabilizará por eventual indisponibilidade do meio eletrônico no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 
7.17. Atendidos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora. 
7.18. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, obtido através do MENOR PREÇO COM A POSSIBILIDADE DE 
INCIDÊNCIA DE TAXA ADMINISTRATIVA NEGATIVA sobre o valor total a ser creditado nos cartões durante os 12 (doze) 
meses. 
7.18.1 No caso de licitação tipo menor preço por item, o menor lance obtido na fase de lances verbais será declarado o 
vencedor; 
7.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação e, ainda, na hipótese de que 
todos os participantes não tenham participado da fase de lance verbal, esta será repetida, se por ocasião da exclusão da 
proposta da proponente inabilitada ou cuja oferta não foi aceita, se incluir, pelo menos, mais um licitante atendido os 
critérios de classificação explicitados no subitem 7.7. 
7.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação e não for possível a realização 
de nova fase de lances verbais, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor 
preço (menor taxa de administração negativa), negociará com seu autor, decidirá sobre sua aceitabilidade, e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
7.21. Aplicam-se, no que couber, os Artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006. 
 
8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediata e motivadamente e será aberto o 
prazo de 03 (três) dias, sendo que o início e o término da contagem do prazo sempre se darão em dia útil para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos; 
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso; 
8.3. As razões do recurso de que trata o subitem 8.1 deverão ser protocoladas no Protocolo do Setor de Compras e 
Licitação do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, sito à Avenida 42, Ruas 6/7, n.º 844, Bairro Alto do 
Santana; 
8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente; 
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento; 
8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
8.7. Não havendo recurso, após o seu resultado, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e 
encaminhará à autoridade superior o processo licitatório juntado o relatório para homologação. 
 

9. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA 
9.1. O(s) objeto(s) desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) de acordo com o Anexo II deste Edital. 
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10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. Para comprovar o início do recebimento do objeto, a CONTRATADA deverá colher no respectivo comprovante a data, 
o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo gerenciamento e 
administração dos cartões-alimentação por parte do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro. 
10.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
10.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
10.2.2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
10.2.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
10.2.4. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
10.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 
integral da quantidade e das especificações contratadas e cumprimento das “Condições” do Anexo II. 
 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento ocorrerá em até 20 (vinte) dias da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pelo IPRC. 
11.1.2. O valor mensal total estimado para fins de créditos, a serem carregados nos cartões-alimentação, poderão ser 
alterados sempre que houver necessidade de ajustes na demanda de beneficiários. 
11.1.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o pagamento ocorrerá 
em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 
11.1.4. O pagamento se dará por boleto bancário, devendo para isto, a CONTRATADA anexar junto a nota fiscal o referido 
boleto para pagamento. 
11.1.5. Os valores das notas fiscais estão sujeitos a retenções tributárias e previdenciárias na forma da lei. 
11.2. No caso de taxa de administração negativa, o pagamento mensal ocorrerá conforme o obtido da subtração dos valores 
creditados nos cartões-alimentação (do respectivo mês) menos a incidência da taxa de administração negativa, expressa 
em percentual (%). 
 

12. DA CONTRATAÇÃO 
12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato, nos termos os artigos 60 a 64 da Lei nº 
8.666/1993, e suas alterações; 
12.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, as certidões de regularidade de débito da empresa vencedora 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, 
estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
12.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a empresa vencedora será notificada para, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 12.1.1., mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
12.2. A contratação terá prazo de 12 (doze) meses. 
12.3. A contratação poderá ser prorrogada nos termos do caput e incisos do Artigo 57 da Lei 8666/93, porém, no caso da 
prorrogação é vedado qualquer incidência de taxa que onere o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, sendo 
possível a aplicação de taxa de administração negativa. 
12.4. A adjudicatária deverá, quando convocada, comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 
convocação para formalização da contratação. 
12.5. Se a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que 
trata o subitem 12.1.1., ou se recusar formalizar a contratação, serão convocadas as demais licitantes classificadas, com 
vistas à celebração da contratação nos termos do § 2° do Artigo 64 da Lei 8666/93, e suas alterações. 
 
 

13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Autarquia Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 
13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas aqui previstas, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
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13.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da vencedora dar causa à rescisão da 
contratação, e no caso de não cumprimento do prazo estipulado no item 12.2 deste edital. 
13.2.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total da contratação, por dia de atraso, no caso da 
vencedora não cumprir o subitens 10.3.2 e 10.3.4 deste Edital, até o limite máximo de 10 (dez) dias, quando se dará por 
rescindida a contratação. A mesma pena será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições 
estabelecidas no Anexo II, podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência. 
13.2.3. À CONTRATADA que descumprir qualquer item, prazo e condições deste Edital será aplicada a seguinte penalidade: 
advertência registrada e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades previstas. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
14.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 
Pregoeiro (Equipe de Apoio) e pelos licitantes presentes.  
14.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata. 
14.3. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município de Rio Claro,  
14.4. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá protocolar, 
junto ao Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, impugnação ao ato convocatório deste Pregão. 
14.5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil anterior à 
data fixada para recebimento das propostas. 
14.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
14.7. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo no cumprimento do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização e acompanhamento pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Claro. 
14.8. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao Instituto de Previdência do Município de Rio Claro a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação. 
14.9. A CONTRATADA deverá oferecer pessoal necessário ao desempenho da contratação, correndo por sua conta despesas 
relativas a encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e exigências das leis trabalhistas, podendo o 
CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, providências e documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá 
acarretar a paralisação da contratação e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da 
CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas. 
14.10. A CONTRATADA estará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 
cumprimento do objeto desta licitação em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços 
unitários.  
14.11. A Autarquia reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a contratação, mediante pagamento único e 
exclusivo daqueles já recebidos, considerando-se, para tanto, os preços unitários. 
14.12. Casos omissos à este Edital/Anexos serão solucionados pelo Pregoeiro. 
14.13. A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
14.14. Pode o presente Pregão ser revogado ou anulado sem que caiba aos licitantes qualquer indenização. 
14.15. Solicitações de esclarecimentos e providências deverão ser enviadas por escrito ou ainda por fac-símile, cujo 
número é (19) 3522-1300, ao Departamento de Compras e Licitação situado na Sede do Instituto de Previdência do 
Município de Rio Claro, na Avenida 42, Ruas 6/7, n.º 844, Bairro Alto do Santana; CEP: 13.504-180 – Rio Claro, SP. Não 
serão fornecidas informações sobre este Edital e seus Anexos por telefone. 
 
 

Rio Claro, 19 de Junho de 2019. 
 
 
 

Lineu Vianna de Oliveira 
SUPERINTENDENTE 
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ANEXO I - MODELO 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 
 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 

 
 
O senhor __________________________, R.G. n.º ____, representante legal da Empresa ___________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° ______________/____-__, sede (endereço completo), em conformidade com o dispostos no Artigo 4°, 
inciso VII, da Lei n° 10.520/02, DECLARA que a Empresa está apta a cumprir plenamente os requisitos habilitatórios 
exigidos no Edital que rege o certame acima indicado. 
 
Local e data 
Nome e assinatura do Representante Legal da empresa 
RG do declarante 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(DETALHAMENTO DO OBJETO E DA EXECUÇÃO) 

 
 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 

 
 
1. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS 
a) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, 
fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartões-alimentação, nos termos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos. 
 
b) Constitui objeto da presente licitação o gerenciamento, administração, emissão, distribuição e fornecimento de Vale 
Alimentação, em forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança, para 
atender as necessidades dos Servidores Públicos Municipais do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, 
obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas neste Anexo, bem como a proposta de preços da 
dos licitantes, cujo valor total máximo estimado para este certame é de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos 
reais) que se refere ao valor estimado a ser creditado nos cartões-alimentação pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
demonstrado abaixo: 
 

Item  Descrição do Produtos Quantidade Estimada Unidade Medida Valor total por mês Valor total em 12 meses 
 

01 
Cartões magnéticos para auxílio alimentação no valor 
de R$ 430,00 por servidor/unidade, com taxa de 
Administração de 0,0% mês. 

 
5 (servidores) unidades 

 
Unid. 

 

 
R$ 2.150,00 

 
R$ 25.800,00 

 
c) Sendo permitida a incidência de taxa de administração negativa (em percentual %), expressamente contabilizada em 
moeda brasileira (real). 
 
Obs.: Havendo inclusão de novos servidores nos quadros da Autarquia e/ou reajuste referente ao valor do auxílio 
alimentação, o contrato será também atualizado na sua proporcionalidade. 
 
2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
a) A empresa vencedora deverá apresentar, na assinatura do contrato, relação escrita, demonstrando que possui rede de 
no mínimo 41 (quarenta e um) estabelecimentos credenciados em Rio Claro - SP, dentre os quais, no mínimo:  
 
05 (cinco) redes de supermercados de grande porte,  
 
04 (quatro) redes de supermercados de médio porte,  
 
05 (cinco) redes de mercados de pequeno porte, 
 
08 (oito) padarias e similares,  
 
04 (quatro) mercearias,  
 
04 (quatro) hortifrutigranjeiros,  
 
06 (seis) casas de carnes,  
 
03 (três) comércios de laticínios/frios,  
 
02 (duas) rede de hipermercados na região abrangendo um raio de aproximadamente 100 (cem) quilômetros. 
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b) A confecção dos cartões-alimentação deve ser de forma personalizada, a critério do Instituto de Previdência do 
Município de Rio Claro, na quantidade estimada correspondente ao número de servidores, sendo 05 (cinco) cartões 
magnéticos, cada um com um crédito mensal no valor de R$ 430,00; 
c) A empresa deve disponibilizar uma plataforma on line de gerenciamento do serviço licitado, que dar-se-á através de um 
sistema informatizado, cuja a implantação não implicará em qualquer ônus para o Instituto de Previdência do Município de 
Rio Claro; 
c.1) O ônus de atualização do sistema, o qual conterá o quadro de funcionários autorizados à utilização do cartão 
Alimentação, pertencerá única e exclusivamente a CONTRATADA, não podendo a mesma ser responsabilizada por 
qualquer discrepância existente entre a realidade fática e as informações disponíveis no sistema.         
d) A CONTRATADA deve manter em dia suas obrigações legais e tributárias, de qualquer espécie, perante os órgãos 
públicos, nos termos das leis e normas regulamentares aplicáveis; 
e) A CONTRATADA deve responder, com exclusividade, por todos os tributos incidentes e pelas contribuições a que estiver 
sujeita em razão da execução deste contrato; 
f) A CONTRATADA deve responder, civil e criminalmente, pelos serviços que executar, sendo-lhe vedado transferir, ceder 
ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato sem o prévio consentimento por escrito do Instituto de 
Previdência do Município de Rio Claro; 
g) É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer recursos de software para processamento, gerenciamento, 
comunicação e impressão entre a Instituto de Previdência do Município de Rio Claro e a CONTRATADA em condições de 
possibilitar o faturamento e controle das solicitações dos cartões magnéticos alimentação. Os dispositivos de comunicação 
deverão prever recursos de proteção digital com códigos de acesso para login (identificação) e password (senha); 
h) A empresa deverá efetuar o crédito mensal nos cartões magnéticos rigorosamente no 5º dia útil de cada mês, após 
informação da Contratante, através de pedido eletrônico ou outro entre si estabelecido; 
i) O valor a ser creditado deve estar de acordo com a relação nominal enviada pela Instituto de Previdência do Município 
de Rio Claro via e-mail até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês ou no dia útil posterior; 
j) A utilização dos cartões deverá ser possível em ampla rede de estabelecimentos credenciados, atendidas as exigências 
mínimas deste edital. 
k) No caso de perda, roubo, extravio, inutilização e/ou dano do cartão magnético, a CONTRATADA deverá emitir 
gratuitamente vias adicionais do cartão, não havendo, em hipótese alguma, custo adicional. No caso de bloqueio de senha 
ou troca do cartão a CONTRATADA deverá disponibilizar meios para o devido desbloqueio e troca. 
l) A CONTRATADA deve atender, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o fornecimento 
extraordinário de novos cartões; 
m) As senhas e cartões devem ser entregues (embalados nas quantidades requeridas) diretamente ao Instituto de 
Previdência do Município de Rio Claro sem quaisquer custos adicionais; 
n) A CONTRATADA isentará a contratante de quaisquer reclamações de terceiros, proclamando sua condição de única 
responsável pelos serviços, promovendo e mantendo os seguros necessários para ressarcimento de danos a terceiros ou à 
própria CONTRATANTE, causado por atos decorrentes da prestação de serviços objeto do contrato; 
o) A CONTRATADA deve responder a todas as obrigações fiscais, tributárias, cíveis, penais, trabalhistas, sindicais, etc., 
definidas pela legislação, recolhendo todos os tributos devidos e contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento 
social e econômico da comunidade; 
p) A CONTRATADA deverá garantir a utilização dos benefícios através de cartões magnéticos, assumindo a 
responsabilidade pela imediata troca no caso de registro de não aceitação dos mesmos por qualquer problema técnico; 
q) No caso de troca de cartão magnético inicialmente oferecido pela CONTRATADA por novos, por qualquer motivo alheio 
à vontade da contratante, ou ainda, se a CONTRATADA ou seus credenciados adotarem outros meios tecnologicamente 
adequados para a prestação dos serviços, os custos não serão repassados para a Contratante; 
r) O cartão magnético deverá ser aceito como meio de pagamento nos estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA 
sem quaisquer condições ou acréscimos de preço em relação ao pagamento à vista; 
s) A contratante, a qualquer momento, poderá rever o valor do crédito no cartão magnético, bem como reduzir ou 
aumentar as quantidades inicialmente estipuladas, por força de dispositivos legais, ou ainda, por alteração na demanda 
atendido pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Claro e para tanto deverá fazê-lo por escrito ou informando a 
CONTRATADA através do pedido eletrônico mensal; 
t) A quantidade de cartões poderá ser alterada pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Claro no caso de novas 
contratações e/ou demissões; 
u) O cartão encontra-se previsto na Lei Municipal n° 4.351de 09 de abril de 2012. Sendo que o valor estabelecido foi 
determinado através de Acordo Coletivo, e o mesmo poderá ser alterado, desde que autorizado através de Acordo Coletivo 
ou pela criação de nova Lei Municipal; 
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v) Os cartões magnéticos serão entregues aos servidores no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, a contar da assinatura do 
contrato; 
w) Os cartões-alimentação deverão ser aceitos em hipermercados, supermercados, mercearias, armazéns, açougues, 
peixarias, hortifrutimercados, produtores de hortifrutigranjeiros, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares e 
demais estabelecimentos que comercializem alimentos no Município de Rio Claro e região; 
x) A CONTRATADA deve fornecer a Autarquia, trimestralmente, lista de estabelecimentos credenciados, inclusive com 
endereço, e propiciar o credenciamento de novos estabelecimentos interessados; 
aa) O objeto desta licitação terá como órgão gestor o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro; 
bb) O servidor contemplado com o benefício terá direito a 01 (um) cartão magnético, sendo os valores mensais e 
cumulativos. 

 
 

Rio Claro, 19 de Junho de 2019. 
 
 
 

Lineu Vianna de Oliveira 
SUPERINTENDENTE 

 
 
 

Eduardo Costa de Lima 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação no PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019, 
que não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, que nos comprometemos, sob as penas 
da Lei, a levar ao conhecimento do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro/SP qualquer fato superveniente, que 
venha a impossibilitar nossa habilitação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, e 
suas alterações. 

Local e data 
_______________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

DECLARAÇÃO DE RETIRADA DO EDITAL 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação na licitação, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N. 001/2019, do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro/SP, que recebemos todas as cópias da 
referida Licitação, bem como todas as informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade 
com a Lei n.º 8.666/93, concordando com os termos do presente certame. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR DE IDADE 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei n.º 8666/93, crescido pela Lei nº 9.854/99, 
que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de 
dezesseis anos. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

 
DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 

Declaro(amos) para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo ao disposto no Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Rio Claro, em 12 de 
fevereiro de 2009, não possuir qualquer relação de parentesco natural ou civil, na linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive parentesco por afinidade, aí abrangidos cônjuges ou companheiros, avós, pais, filhos, irmãos, tios e 
sobrinhos, alcançando, ainda, o parente colateral de terceiro grau do cônjuge ou companheiro, de quaisquer das pessoas 
ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento, em especial, do Prefeito Municipal, dos Vereadores, do Vice-
Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Chefes de Gabinete, do Procurador-Geral do Município ou cargo equivalente, de 
Juízes de Direito e de Membros do Ministério Público, abrangendo a Administração Direta e as Autarquias e Fundações 
Públicas do Município de Rio Claro. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 
 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO 
 

MUNICÍPIO DE RIO CLARO  

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Avenida 42, nº 844, Bairro Alto do Santana, CEP 13.504-180 - Rio Claro/SP. Contato (19) 3522-1300 
 13/19 

 

ANEXO IV 
MODELO PARA PROPOSTA 

 
 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 
 
OBJETO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE 
ALIMENTAÇÃO, EM FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EQUIPADO COM CHIP 
DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES 
PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
 
A Empresa ............................................, CNPJ ......................................, por seu representante legal, senhor .........................................., CPF 
.................................., vem perante ao Processo Licitatório em epígrafe, apresentar a seguinte proposta para os itens abaixo: 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE  MEDIDA VALOR TOTAL POR MÊS VALOR TOTAL EM 12 MESES 
 

01 
Cartões magnéticos para auxílio 
alimentação no valor de R$ 430,00 
por servidor/unidade. 

 
05 (servidores) 

 
Unid. 

 

 
R$ 2.150,00 

 
R$ 25.800,00 

 
 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
 

 
- ....% 

 
VALOR GLOBAL FINAL PARA 12 MESES (COM INCIDÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

 

 
R$......... 

 
 
Valor global final para 12 meses: R$............................................ reais. 
 
Validade da proposta: ................................................... dias. 
 
Rio Claro, .......... de ............................ de 2019. 
 
Nome: 
Cargo: 
______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
MINUTA CONTRATO NO.XX 2019 

 
EDITAL N. 002/2019. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI REALIZAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E 
FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR 
TECNOLOGIA, EQUIPADO COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. 
 
 
PREÂMBULO 
CONTRATANTES – Pelo presente termo de contrato que entre si realizam de um lado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE RIO CLARO (IPRC), entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público interno, vinculada ao 
Poder Executivo do Município de Rio Claro/SP, portadora do C.N.P.J./M.F. de n° 09.345.021/0001-13, com sede na Avenida 
42, n° 844, Alto do Santana, Rio Claro/SP, neste ato representado por seu Superintendente, SR. LINEU VIANNA DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I./R.G. de n° 11.940.342 e devidamente inscrito no C.P.F./M.F. sob 
n° 051.829.948-18, residente e domiciliado na Avenida 48, n° 1.220, Residencial Vêneto, Torre 3, Apartamento 33, Alto do 
Santana, CEP.: 13.504-192, nomeado pelo Prefeito Municipal de Rio Claro/SP por meio da Portaria n°13.933 de 15.02.2016, 
publicada no veículo de Imprensa Oficial do Município em 03.02.2012, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado a empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. ________________, e Inscrição Estadual sob n. ________________, 
com sede na _________________________, Bairro _______, Fone/Fax: (00) ____________ / ___________, E-mail: _______________, CEP: ________, 
na cidade de __________, estado _________, neste ato representada por seu Diretor Sr. ______________________, portador do RG n. 
_______________-SSP/SP e do CPF/MF n. ___________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, ficam as partes 
subordinadas às disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, devidamente atualizada, nas disposições da 
Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à espécie e nas condições 
estabelecidas no presente contrato. 
 
ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial Nº01/2019, de 
05/07/2019 – Edital Nº002/2019, homologado em XX/XX/2019, que passa a integrar este contrato 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento Vale 
Alimentação, em forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança, para 
atender as necessidades dos Servidores Públicos Municipais do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, 
obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no Anexo I, Termo de Referência, bem como a 
proposta de preços da Contratada, que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui 
estivessem transcritos a saber: 
 
 

Item QUANTIDADE 
ESTIMADA 

UNIDADE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS VALOR TOTAL POR 
MÊS 

VALOR TOTAL EM 12 
MESES 

 
01 

 
5 Servidores 

 
Unidade 

 

Cartões magnéticos para auxílio alimentação 
no valor de R$ 430,00, por servidor/unidade, 

com taxa de Administração de 0,0% mês. 

 
R$ 2.150,00 

 
R$ 25.800,00 

 

VALOR GLOBAL FINAL PARA 12 MESES (COM INCIDÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

 

 

R$  

 
Obs.: Havendo inclusão de novos servidores nos quadros da Autarquia e/ou reajuste referente ao valor do auxílio 
alimentação, o contrato será também atualizado na sua proporcionalidade. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite de 
60 (sessenta) meses, permitido pela Lei Federal nº 8.666/93 em seu artigo 57, inciso II, desde que justificada por escrito e 
autorizada pela autoridade competente, mediante Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1. O valor correspondente à disponibilização mensal individual, conforme Anexo I, será alocado nos cartões pela 
CONTRATADA, com posterior pagamento pela CONTRATANTE, nos termos do subitem 6.1. 
3.2. A taxa de administração é de % (extenso), a incidir sobre o valor total mensal dos créditos disponibilizados aos 
beneficiários da CONTRATANTE, nos termos do Anexo I deste Contrato e da Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
3.3. A taxa de administração ofertada pela CONTRATADA estão inclusos todos os encargos incidentes, lucro, custos, 
despesas diretas e indiretas, tributos de qualquer natureza, inclusive os custos de emissão e de reemissão dos cartões, 
quaisquer que sejam os motivos. 
3.4. Os valores de crédito disponibilizados no cartão magnético com chip, nos termos do subitem “1” letra “b” do Anexo II, 
poderão sofrer alterações, de acordo com a Política de Benefícios da Contratante, o que será registrado através de Termo 
Aditivo entre as partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1. As despesas decorrentes com a realização deste certame correrão por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 
20.01.09.122.40001.2224-3.3.90.39 vigente no presente exercício e exercício vindouro – “art. 38 Lei Federal n. 8.666/93”, 
atualizada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
 
5.1. O presente contrato somente terá eficácia mediante solicitação formal, a ser emitida de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE. 
5.2. O objeto será recebido mensal no prazo de 03 (três) dias úteis, após a inclusão dos créditos pelo Instituto de 
Previdência do Município de Rio Claro. 
5.3. O recebimento provisório do objeto será realizado pela Autarquia, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e na 
proposta da CONTRATADA. 
5.4. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Anexo II 
(Termo de Referência) e na proposta da Contratada, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 
5.6. O prazo de entrega dos cartões e o prazo para a recarga dos créditos serão os seguintes: 
a) Prazo de entrega do 1º cartão para cada usuário: até 10 (dez) dias após o pedido; 
b) Prazo de entrega de novos cartões: até 10 (dez) dias após o pedido; 
c) Prazo de recarga: até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da relação dos beneficiários. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. O Instituto de Previdência do Município de Rio Claro executa o pagamento dos créditos mediante transferência 
bancária na conta a ser informada pela contratada, até o quinto dia útil de cada mês. 
6.2. A liberação do crédito nos cartões ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis posterior a realização do pagamento pelo 
Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, ocorrendo no máximo até o 10º dia útil de cada mês. 
6.3. A CONTRATANTE efetuará o pagamento apenas dos créditos de Vales Alimentação efetivamente fornecidos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1. A Contratada deverá disponibilizar site com informações completas e atualizadas da rede credenciada, para consultas 
por parte dos usuários e campo próprio para solicitações de novos credenciamentos. 
7.2. Quando houver solicitação de credenciamento de novos estabelecimentos, a CONTRATADA deverá finalizar o 
credenciamento ou justificar o não credenciamento no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
7.3. O reembolso aos estabelecimentos credenciados deverá ser efetuado pontualmente, sob inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, independentemente da vigência do contrato, ficando claro que a CONTRATANTE não responderá solidária 
nem subsidiariamente por esse reembolso. 
7.4. A CONTRATADA deverá manter, nos estabelecimentos credenciados e/ou afiliados à sua rede, indicação de adesão por 
meio de placas, selos identificadores ou adesivos. 
7.5. Os cartões fornecidos pela CONTRATADA deverão possuir a funcionalidade de disponibilização dos créditos de forma 
online, sem que haja necessidade de qualquer tipo de recarga manual, através de acesso a um portal logado cuja tecnologia 
garanta segurança das informações enviadas. 
7.6. Os cartões disponibilizados pela CONTRATADA deverão possibilitar acúmulo de valores, por período indeterminado; 
7.7. Os dados cadastrais iniciais dos beneficiários (nome, CPF, valor de carga para os benefícios de Refeição e Alimentação, 
local de entrega dos cartões), bem como quaisquer informações necessárias para emissão do(s) cartão(ões), serão 
carregados para o sistema informatizado da CONTRATADA. 
7.8. Em caso de emissão de novos cartões para usuário, a CONTRATADA providenciará a transferência integral do saldo 
existente no cartão anterior para o novo cartão. 
7.9. A CONTRATADA será responsável, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e seus usuários, pela emissão da 1ª via 
dos cartões magnéticos alimentação e refeição, bem como pela emissão de 2ª via, por qualquer que seja o motivo. 
7.10. A CONTRATADA deverá dispor de sistema em meio eletrônico para realização das seguintes funcionalidades 
mínimas: 
a) Inclusão/exclusão/consulta de beneficiários e seus dados (nome, CPF, tipo e valor do benefício, número do cartão, local 
de entrega do cartão e tipo e valor do benefício); 
b) Alteração de cadastro da empresa. 
c) Alteração de cadastro dos beneficiários, com os seguintes campos:  
c1) Nome,  
c2) CPF,  
c3) Tipo e valor do benefício,  
c4) Número do cartão,  
c5) Endereço de entrega do cartão,  
c6) Solicitação de cartões;  
c7) Bloqueio de cartões;  
c8) Solicitação de reemissão de cartão;  
c9) Envio de arquivo de pedidos de créditos (em formato .txt ou .xls) informando nome, CPF, valor, tipo de benefício 
(alimentação/refeição) e local para entrega do cartão;  
c10) Solicitação de pedidos individualmente para funcionário específico e em determinado valor;  
c11) Exclusão e alteração de benefício;  
c12) Acompanhamento do status das solicitações;  
c13) Reversão de créditos, sendo possibilitado a CONTRATANTE efetuar o estorno de valores já creditados e Consulta e 
emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados. 
7.11. A CONTRATADA, quando solicitada pela CONTRATANTE, deverá disponibilizar relatórios gerenciais com as seguintes 
informações mínimas: 
a) Nome do empregado da CONTRATANTE, número do cartão, data e valor do crédito concedido; Local, data e valor da 
utilização dos créditos pelos empregados da CONTRATANTE na rede de estabelecimentos credenciados/afiliados; 
b) Quantidade de cartões eletrônicos refeição e alimentação reemitidos para cada empregado da CONTRATANTE. 
7.12. Deverão ser disponibilizados através de sítio eletrônico e/ou aplicativo os seguintes serviços para os usuários dos 
cartões refeição e alimentação: 
a) Alteração desenha; 
b) Bloqueio de cartão; 
c) Solicitação de reemissão de cartão; 
d) Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de utilização; 
e) Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados. 
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7.13. Em caso de furto, roubo, perda, extravio, clonagem ou imperfeições no cartão eletrônico, a CONTRATADA terá no 
máximo 5 (cinco) dias úteis para confeccionar outro cartão, sem custo, sendo que os créditos já deverão estar disponíveis, 
quando do recebimento do mesmo. 
7.14. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter padrão elevado de qualidade e segurança no processo de impressão, crédito 
nos cartões e disponibilização de senhas, afim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 
7.15. Os débitos no saldo de benefícios dos cartões devem ocorrer de forma automática, a partir da utilização nos 
estabelecimentos conveniados/afiliados; 
7.16. O processamento das informações relativas às operações realizadas com os cartões por cada beneficiário deverá ser 
de forma automática quando da efetivação da compra, permitindo a identificação pelo usuário do cartão o valor utilizado, 
data e horário, além do local de consumo, visando a permitir a verificação da correta utilização do benefício; 
7.17. A CONTRATADA deverá garantir sigilo dos dados dos beneficiários, sendo vedada a utilização dos dados para 
qualquer outro fim não previsto no respectivo contrato; 
7.18. Além de recargas mensais, poderão ser disponibilizados benefícios a qualquer tempo, mediante solicitação da 
CONTRATANTE, seja por pedido individual ou carga por arquivo; 
7.19. A manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário deixar de integrar o sistema de cartão ou ter 
suspensa sua participação por qualquer motivo, se dará no período mínimo de 120 (cento e vinte) dias da data da última 
disponibilização, não havendo o bloqueio do cartão. 
7.20. No caso de créditos remanescentes quando do término do contrato, a contratada deverá permitir sua utilização pelo 
prazo de até 90 (noventa) dias. 
7.21. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
7.22. A CONTRATADA deverá comprovar, como condição de assinatura do contrato e sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE, que possui estabelecimentos credenciados para aceitação dos cartões eletrônicos Vale Refeição e 
Alimentação nas quantidades mínimas exigidas neste Termo, compatível com a localidade da prestação de serviços, que 
deverão ser mantidos durante toda a vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. A CONTRATANTE deverá encaminhar à Contratada a relação dos beneficiários, no prazo de até 10 (dez) dias antes da 
data do efetivo crédito, devidamente assinada e identificada por pessoa credenciada. 
8.2. A CONTRATANTE poderá solicitar o cancelamento ou estorno de créditos nos cartões eletrônicos fornecidos aos seus 
funcionários. 
8.3. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar o credenciamento de novos estabelecimentos além da rede 
apresentada pela CONTRATADA, visando o atendimento dos beneficiários. Diante dessa necessidade, a CONTRATADA será 
notificada com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 
9.1. A taxa de administração é fixa e irreajustável. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DA HIPÓTESE DE RESCISÃO 
 
10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua denúncia pela Contratante, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto na cláusula 11 deste contrato. 
10.2. Na hipótese de denúncia, a Contratante poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de 
perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 
10.3. Constituem motivo para a denúncia deste contrato: 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos 
prazos estipulados; 
d) o atraso injustificado no início do serviço; 
e) a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
g) o desatendimento das determinações regulares do preposto designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução; 
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h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da pessoa jurídica, que prejudique a execução do 
contrato; 
k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela Contratante; 
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
m) a Contratante poderá, ainda, rescindir unilateralmente o contrato por motivo de conveniência administrativa, 
procedendo à notificação prévia à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1. Caso a empresa participante não mantenha a proposta, apresente-a sem seriedade, falhe ou fraude à execução do 
contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal, bem como na hipótese de recusa 
em receber ou assinar o instrumento contratual, sem justo motivo, ou deixar de comprovar as condições para assinatura 
de contrato ou instrumento equivalente, será punida com as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da vencedora dar causa à rescisão da 
contratação, e no caso de não cumprimento do prazo estipulado no item 12.2 deste edital. 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total da contratação, por dia de atraso, no caso da vencedora não 
cumprir o subitens 10.3.2 e 10.3.4 deste Edital, até o limite máximo de 10 (dez) dias, quando se dará por rescindida a 
contratação. A mesma pena será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no Anexo 
II, podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência; 
d) Ficará impedida de licitar e contratar com a Autarquia Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 
11.2. As aplicações das penalidades capituladas acima são independentes e cumulativas, sem prejuízo das perdas e danos. 
11.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas de qualquer pagamento a que tiver direito a Contratada junto 
à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
12.1. Por se tratar de contratação por ausência de taxa de administração, com possibilidade de taxa de administração 
negativa, não haverá incidência de garantia para este contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
 
13.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, 
bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste contrato, ou da 
execução, correrão única e exclusivamente por conta da Contratada. 
13.2. Obriga-se a Contratada a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. 
Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte da 
Contratada, fica a Contratante desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos à Contratada, até que fique 
constatada a plena e total regularização de sua situação. 
13.3. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal, após a data limite de recebimento e abertura da 
proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
13.4. A CONTRATADA responderá a todas as ações trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos 
serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre o CONTRATANTE e o empregado envolvido, que 
mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
13.5. Caso haja condenação do CONTRATANTE, inclusive como responsável solidário, a CONTRATADA reembolsar-lhe-á os 
valores pago sem decorrência da decisão judicial. 
13.6. Na hipótese de qualquer ação trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta 
deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir o 
CONTRATANTE no processo até a sentença final, respondendo pelo ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. 
Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão deste contrato. 
13.7. A Contratada se obriga a registrar a Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos os seus empregados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1. É vedada a subcontratação os serviços contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. A troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, bem como toda e qualquer 
instrução, deve ser por escrito. 
15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial. 
15.3. Fazem parte integrante e inseparável do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem 
reproduzidos, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para 
julgamento do Pregão Presencial Nº 01/2019, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se 
houver, independentemente de transcrição. 
15.4. Ficam também fazendo parte deste Contrato, as normas vigentes, instruções, ordens de serviço e mediante Termo de 
Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Rio Claro-SP, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste 
contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por haver assim ajustados, após, lido e achado conforme as partes firmaram o presente termo, que foi digitado no 
Departamento Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro e impresso em 3 (três) vias de igual 
teor, assinado pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA na presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam. 
 
 

Rio Claro, XXX de XXXXX de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lineu Vianna de Oliveira 
SUPERINTENDENTE - IPRC 

XXXX XXXX 
xxx 

Eduardo Costa de Lima 
DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO – IPRC 

Testemunha 

 

Elisabete Wenzel 
DIRETORA FINANCEIRA INTERINA – IPRC 

Testemunha 
 


